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Gliwiczanin, himalaista, podróżnik, zdobywca „Korony Ziemi” i niemal 
wszystkich najtrudniejszych i najwyższych gór świata. Od 18 lat członek 
klubu wysokogórskiego w Gliwicach. Z uśmiechem opowiada o mediach, 
które raz piszą o nim jako o biznesmenie – himalaiście, innym zaś razem 
jako o himalaiście – biznesmenie. Które z tych określeń jest prawdziwe? 
Myślę, że to nie istotne, ważne, że w obu dziedzinach odniósł sukces. 
A zawdzięcza go własnej pracowitości, uporowi, konsekwencji i profesjo-
nalizmowi. To głównie te cechy jego charakteru zdecydowały nie tylko 
o sukcesie, ale też o życiu, jakie wybrał. Jak sam mówi, wie jak trudne 
jest życie z człowiekiem, który całe swoje życie podporządkował górom - 
swojej największej pasji. Cóż, życie bez marzeń, czy jakkolwiek nazwałby 
taką dziką namiętność, bez możliwości realizowania samego siebie, wła-
ściwie nie miałoby sensu. Czyż to nie one są głównym motorem naszego 
życia?  

Tomek jest człowiekiem niezwykle aktywnym, ciągle w ruchu, ciągle 
w drodze. Jeśli się nie wspina, to dogląda spraw swoich obu firm. Nie 
wyobraża sobie chwili, kiedy miałby zrezygnować ze wspinania. Niezwykle 
zabiegany, zapracowany, to w górach właśnie odnajduje spokój i wy-
tchnienie. Tam znajduje czas, by się wyciszyć i nabrać sił, które pozwolą 
mu stawić czoła kolejnym wyzwaniom, jakie niesie trud dnia codzienne-
go. Lubi pokonywać własne ograniczenia, dlatego wciąż szuka czegoś no-
wego. Skakał już ze spadochronem, a teraz planuje loty szybowcem. Kie-
dy się słucha o jego planach i pomysłach, odnosi się wrażenie, że adrena-
lina jest mu niezbędna do życia. Nie mylmy tego jednak z lekkomyślno-
ścią czy brakiem odpowiedzialności. Podejmując takie działania ma on 
pełną świadomość zagrożeń i jest do nich świetnie przygotowany. Nigdy 
nie podjąłby ryzyka, które doprowadziłoby jego samego lub osoby, za któ-
re bierze odpowiedzialność, do wypadku. Zdawałoby się, że wśród tylu 
zajęć i tak napiętego kalendarza trudno będzie namówić go na spotkanie 
i pracę na rzecz innych. Nic bardziej mylnego, to niezwykle ciepły, uczyn-
ny i wrażliwy człowiek. Niemal bez wahania przyjął nasze zaproszenie, 
a kiedy usłyszał, że  przy okazji chcielibyśmy przeprowadzić akcję chary-
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tatywną na rzecz młodej dziewczyny, która w górach uległa wypadkowi, 
natychmiast zaproponował swoją pomoc. Tym bardziej jesteśmy pełni 
podziwu dla jego osoby, dziś niewielu gotowych jest bez namysłu nieść 
pomoc innym. A do tego wszystkiego jest straszną gadułą, potrafi godzi-
nami barwnie opowiadać nie tylko o swoich wyprawach. Otwarty, szczery, 
komunikatywny, to te cechy pozwoliły mu odnaleźć się w mediach. Przez 
wiele lat dla nich pracował, zajmując się reklamą i marketingiem. Trudno 
w kilku słowach opisać jego osobę. 

Całą prawdę o Tomku i jego wyprawach mogą Państwo odkryć sami 
podczas spotkania 7 listopada 2008 roku w Auli im. L. Deca AWF w Ka-
towicach. 

Oto kilka najważniejszych wypraw autora, o których opowie nam tego 
wieczoru: 

 

 

• 2000 MONTE ROSA (Alpy) - wejście na 7 szczytów powyżej 4000 m n.p.m 
• 2003 ELBRUS (Kaukaz) 5642 m n.p.m. 
• 2003 CHAN TENGRI (Tien Szan) 7010 m n.p.m. 
• 2004 MT. BLANC (Alpy) 4808 m n.p.m. 
• 2004 CHO OYU (Himalaje) 8201 m n.p.m. 
• 2005 MC KINLEY (Alaska) 6194 m n.p.m. 
• 2006 MT EVEREST (Himalaje) 8848 m n.p.m. 
• 2007 ACONCAGUA (Andy) 6962 m n.p.m. 
• 2007 PIRAMIDA CARSTENSZ (Australia i Oceania - Papua) 4884 m n.p.m. 
• 2007, 2008 KILIMANDŻARO x 2 (Afryka) 5895 m n.p.m. 
• 2008 MT VINSON (Antarktyda) 4897 m n.p.m. 

 
 

Spotkanie dedykowane będzie ASI, która uległa wypadkowi w tym ro-
ku w Himalajach. Będziemy mieli także przyjemność zaprezentowania 
Państwu filmu Darka Załuskiego Siostry Himalajów, który powstał przy 
współudziale fundacji Czarodziejska Góra. Film opowiada o losie 
12 dziewcząt pochodzących ze wsi nepalskich, które zostały przeszkolone 
jako przewodniczki wysokogórskie. Zdobyły zawód i znalazły sposób, by 
wspomóc swoje rodziny w ich niełatwym życiu. 
 
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie oraz na następne organizowane 
przez Bibliotekę AWF w Katowicach. 
 
 
Mgr Agnieszka Stachura jest pracownikiem Sekcji Udostępniania Zbiorów 
Biblioteki Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zajmuje się 
również organizacją wystaw w Bibliotece. 


